
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 04. 2017

Program: viď príloha Pozvánka

K bodu l/ Otvorenie

Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce a hostí na zasadnutí  OZ 

a oboznámil ich s programom rokovania. Starosta vyzval poslancov k pripomienkam k bodom

rokovania. Poslanci nemali žiadne pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili.

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov

Zapisovateľ: :  Ing. Gabriela Koníčková

Overovatelia:   Jaroslav Kotras, Milan Kvasnica

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 

skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 

K bodu 4/ Informácia o rozkopávkových prácach - kanalizácia

Starosta informoval poslancov o kanalizačných prácach, ktoré prebiehajú v obci. Pripomenul,

že na miestach kde sa nachádzajú siete a chodníky, môžu byť podľa dohoddy s vlastníkmi

umiestnené  odbočky  na  pozemkoch  vlastníkov.  Každý  vlastník  sa  dohodne  s  realizačnou

firmou a po odsúhlasení umiestnenie odbočky na pozemok. 

K bodu 5/  Návšteva Blanicko-otavského regiónu cez RZ Vlára-Váh

Starosta informoval o pripravovanej návšteve Blanicko-otavského regiónu cez Reginálne 

združenie Vlára-Váh. Jedná sa o nahlásenie mien dvoch delegátov z každej obce do piatku 

28.4.2017, ktorí sa zúčastnia Vodňanských rybárskych dní v dňoch 26.-28. mája 2017.

K bodu  6/ Kolaudácia stavby Rozšírenie verejného osvetlenia št. cesty II/507

Starosta informoval, že dňa 18. 4. 2017 je ústne pojednávanie o začatí kolaudačného konania 

„Rozšírenie verejného osvetlenia“ líniová stavba na pozemku parc. č. št. cesty II/507. 

Informoval, že keď bude hotová štúdia dopravného značenia môžu sa premiestniť dopravné 

značky označenia začiatku a konca obce.

K bodu 7/  Rôzne

Na základe ďalších pripmienok od občanov starosta informoval o možnosti nainštalovania 

dopravného zrkadla pri súpisnom čísle 1., ďalšia pripomienka je na označenie názvu obce na 

autobusovej zastávke. Poslanci si pripravia návrhy na možnosti umiestnenia zrkadla a návrhy 

na označenia na autobusovú zastávku.

Starosta informoval prítomných, že máme potvrdenú účasť hudobníkov na hodovú sv. omšu, 

ktorá bude 2. 7. 2017 o 11. hodine pri kaplnke.

Na nedeľu 30. 4. 2017 o 18. hodine sa bude stavať máj, hudba je zabezpečená, treba 

zorganizovať mládež a vyhlásiť reláciu v rozhlase. 

28. 5. 2017 bude o 11. hodine pri kaplnke pod vŕškami sv. omša, treba ju organizačne 

zabezpečiť. V ten istý deň sa plánuje  v rekreačnej zóne popoludnie pre deti  pri príležitosti 



oslavy MDD. Bližšie informácie podá poslanec Veselý na budúcom zasadnutí OZ.

Doručená pošta:
Žiadosť o fiančnú výpomoc - Katolícka spojená škola Nemšová požiadala obecné 
zastupiteľstvo o finančnú výpomoc vo výške 108,- € na pokytie nákladov spojených so 
stravovaním dieťaťa Karolíny Čavojcovej, ktorá navštevuje predškolskú triedu v Materskej 
škole sv. Gabriela v Nemšovej. Starosta prečítal list a poslanci vyjadrili nesúhlas s 
poskytnutím finančnej výpomoci, nakoľko už bola našou obcou finančná výpomoc pre rodinu
Čavojcovú poskytnutá. 

K bodu 8/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.  4/2017

Obecné zastupiteľstvo:

l. b e r i e   n a    v e d o m i e:

a/   Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
b/   Informácie o kanalizačných prácach v obci
c/   Informáciu o pripravovanej návšteve Blanicko-otavského regiónu
d/   Informáciu o začatí kolaudačného konania „Rozšírenie verejného osvetlenia“ 
e/   Informáciu o pripravovanej akcii pre deti k MDD

2. z r u š uj e:

a/  Finančnú výpomoc pre rodinu Čavojcovú

3. u k l a d á :
a/  Pripraviť návrh umiestnenia zrkadla a označenia autobusovej zastávky
b/  Zorganizovať mládež na stavanie mája
c/  Organizačne zabezpečiť priebeh sv. omše na Vŕškoch

Zodpovedný: poslanci

K bodu 11/ Záver
Starosta  poďakoval  poslancom  a  hosťom  za  účasť  a ukončil  rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala:  Gabriela Koníčková ……………………

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


